
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Zesde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 

Kern mededeling: 

Bij besluit van 27 januari 2011, kenmerk 1064002 hebben uw staten het College 
van Gedeputeerde Staten gemandateerd om wijzigingen in de Subsidieverorde
ning Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 (SNL 2010) vast te stellen. 
Daarbij heeft u aangegeven dat u over de vastgestelde wijzigingen 
geïnformeerd wil worden. 

Mededeling: 

Bij besluit van 12 mei 2015, kenmerk 1728175 heeft het College van Gedeputeer
de Staten de zesde wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschaps
beheer Flevoland 2010 (SNL 2010) vastgesteld. Hoewel er met ingang van 1 
januari 2016 een nieuwe Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
Flevoland 2016 gaat gelden, bli jft deze SNL 2010 van kracht voor de meerjarige 
subsidies die op grond van deze SNL 2010 zijn vastgesteld en nog doorlopen. 

a. De wijziging heeft onder meer betrekking op: 
de indexering van de subsidie natuurbeheer met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2014. Het betreft de indexering (aanpassing aan de inflarie) van de 
subsidies die vanaf 1 januari 2014 zijn verleend; 

b. Het opnemen van een verplichting bij overdracht van een subsidie aan een 
niet gecertificeerde subsidieontvanger; 

c. Het toevoegen van een beheerpakket aan de index Natuur en Landschap die 
behoort bij, de SNL 2010. De Index is een landelijk uniforme en sterk gestan
daardiseerde "natuurtaal" waarin de Nederlandse natuur- en landschapsele
menttypen zijn vastgelegd. 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Zesde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Fievoiand 
2010^ 

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 

Overwegende dat: 

Provinciale Staten bij besluit van 7 januari 2010, kenmerk 902211 de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer Flevoland hebben vastgesteld; 

deze verordening met ingang van 1 januari 2010 van kracht is geworden; 

in deze verordening wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen; 

gelet op arrikel 145 van de Provinciewet en het besluit van Provinciale Staten van 27 januari 2011, 
kenmerk 1064002 waarmee zij aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid hebben toegekend om 
wijzigingen van deze verordening vast te stellen, 

BESLUITEN: 

de volgende zesde wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 
2010 vast te stellen: 

ARTIKEL I. Wijziging verordening 

A. Arrikel 3.1.7 , tweede lid komt te luiden: 
2. Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de 

in arrikel 3.1.2 bedoelde periode op grond van arrikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel a, voor het 
desbetreffende natuurbeheertype is vastgesteld, en het aantal hectares waarvoor voor dat 
betreffende natuurbeheertype subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met: 
a. het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in arrikel 3.1.2 

bedoelde periode op grond van arrikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel b, voor het 
recreariepakket is vastgesteld, en het aantal hectares waarop dat pakket wordt uitgevoerd; 

b. het product van het tarief, bedoeld in arrikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel c, en het aantal 
hectares waarop in het kader van de subsidie natuurbeheer monitoringswerkzaamheden 
worden uitgevoerd, én 

c. het product van het tarief, bedoeld in arrikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel d, en het aantal 
hectares waarvoor de toeslagen, bedoeld in arrikel 3.1.8, tweede lid, onderdelen a en b, 
worden verstrekt; 

d. een opslag voor loon- en prijsontwikkeling. 

^ Edocs 1729957 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

B. In arrikel 3.1.8, eerste lid, wordt << Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks met ingang van het 
komende kalenderjaar >> vervangen door: Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met 
ingang van het komende kalenderjaar. 

C. Artikel 7.3, vijfde lid, komt te luiden: 

5. Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening overeenkomstig het 
eerste of tweede lid wijzigen als de derde aangemerkt kan worden als begunstigde voor de 
betreffende subsidie. Indien de oorspronkelijke subsidieontvanger een gecertificeerde 
begunstigde was en de derde dit niet is, is een wijziging als bedoeld in de eerste volzin 
slechts mogelijk indien die derde schriftelijk verklaart met ingang van de datum van 
overdracht de subsidieverplichringen te zullen naleven op basis van de rechten en plichten 
die gelden voor een niet-gecertificeerde begunstigde. 

D. Arrikel 7.3a, derde lid, komt te luiden: 

3. Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, is arrikel 1.3, eerste lid niet 
van toepassing. Onverminderd de eerste volzin van dit arrikellid wordt een aanvraag als 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, niet gehonoreerd indien deze na 15 mei 2015 is 
ingediend. 

ARTIKEL II. Wijziging bijlagen 

E. Bijlage 3, onderdeel BI, wordt als volgt gewijzigd: 
Agrarisch beheerpakket <<A01.01.03 Plas-dras>> wordt vervangen door <<A01.01.03 Pias-dras en 
Greppel plas-dras>>. 

F. Bijlage 7, subonderdeel B, eerste lid, komt te luiden: 
Op de beheereenheid wordt in het betreffende beheerjaar een agrarisch beheerpakket 
uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01, 
A01.01.02, A01.01.04 voor zover dat beheerpakket op grasland wordt uitgevoerd, of A01.01.06. 

ARTIKEL III. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het provinciaal blad 
waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot 1 januari 
2014. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 28 april 2015, kenmerk 1728175. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris, de voorzitter. 

van der Wai 



OVERZICHT EN TOELICHTING ZESDE WUZIGING SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER FLEVOLAND 2010 (SNL 2010). 

Huidige tekst SNL 

Artikel 3,1.7 (hoogte subsidie) 
tweede lid 
2. Een jaarvergoeding is het product 

van het op grond van arrikel 3.1.8, 
eerste lid, onderdeel a, voor het 
desbetreffende beheerjaar en 
natuurbeheertype vastgestelde 
tarief, en het aantal hectares 
waarvoor voor het betreffende 
natuurbeheertype subsidie wordt 
verstrekt, eventueel vermeerderd 
met: 
a. het product van het tarief zoals 
dat voor het betreffende 
beheerjaar op grond van artikel 
3.1.8, eerste lid, onderdeel b, voor 
het recreatiepakket is vastgesteld, 
en het aantal hectares waarop dat 
pakket wordt uitgevoerd, én 
b. het product van het tarief zoals 
dat voor het betreffende 
beheerjaar op grond van artikel 
3.1.8, eerste lid, onderdeel d is 
vastgesteld, en het aantal hectares 
waarvoor de toeslagen, bedoeld in 
arrikel 3.1.8, tweede lid, 
onderdelen a en b, worden 
verstrekt. 

Gewijzigde tekst (exacte wijziging is met 
schuin lettertype aangegeven) 

. Een jaarvergoeding is het product van 
het tarief zoals dat voor het eerste 
kalenderjaar van de in artikel 3.1.2 
bedoelde periode op grond van artikel 
3.1.8, eerste lid, onderdeel a, voor het 
desbetreffende natuurbeheertype is 
vastgesteld, en het aantal hectares 
waarvoor voor dat betreffende 
natuurbeheertype subsidie wordt 
verstrekt, eventueel vermeerderd met: 
a. het product van het tarief zoals dat 

voor het eerste kalenderjaar van de 
in artikel 3.1.2 bedoelde periode op 
grond van arrikel 3.1.8, eerste lid, 
onderdeel b, voor het 
recreariepakket is vastgesteld, en het 
aantal hectares waarop dat pakket 
wordt uitgevoerd; 

b. het product van het tarief, bedoeld 
in artikel 3.1.8, eerste Ud, onderdeel 
c, en het aantal hectares waarop in 
het kader van de subsidie 
natuurbeheer monitoringswerk
zaamheden worden uitgevoerd, én 

c. het product van het tarief, bedoeld 
in artikel 3.1.8, eerste Ud, onderdeel 
d, en het aantal hectares waarvoor 
de toeslagen, bedoeld in artikel 
3.1.8, tweede Ud, onderdelen a en b, 
worden verstrekt. 

d. een opslag voor loon- en 
prijsontwikkeUng. 

Toelichting wijziging 
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Deze wijziging vloeit voort uit de overeenkomst 
die tussen de manifestpartijen (ondernemers uit 
de landbouw en de recreatie, de 
natuurbeheerders en organisaties voor 
soortenbescherming) en het IPO is gesloten over 
de organisatie van een robuust natuurnetwerk. 
In deze overeenkomst is afgesproken dat de 
subsidie voor natuurbeheer wordt geindexeerd. 
Door BUI 2 is vervolgens gewerkt aan een model 
wijziging, die in de voorgestelde zesde wijziging 
is overgenomen door onder meer het toevoegen 
van een onderdeel d aan het tweede lid van 
arrikel 3.1.7. 
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Huidige tekst SNL 

Artikel 3.1.8 (Hoogte tarief per 
kalenderjaar) eerste lid, eerste zin 
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks 
met ingang van het komende 
kalenderjaar te verlenen subsidies 
natuurbeheer vast 
Artikel 7.3 (overdracht aan andere  
beheerder), vijfde lid 
Gedeputeerde Staten kunnen een 
beschikking tot subsidieverlening 
overeenkomstig het eerste of tweede 
lid wijzigen als de derde aangemerkt 
kan worden als begunstigde voor de 
betreffende subsidie, tenzij de 
oorspronkelijke subsidieontvanger een 
gecertiriceerde begunstigde was en de 
derde dit niet is. 

Gewijzigde tekst (exacte wijziging is met 
schuin lettertype aangegeven) 

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor 
met ingang van het komende 
kalenderjaar. 

Gedeputeerde Staten kunnen een 
beschikking tot subsidieverlening 
overeenkomstig het eerste of tweede lid 
wijzigen als de derde aangemerkt kan 
worden als begunstigde voor de 
betreffende subsidie. Indien de 
oorspronkelijke subsidieontvanger een 
gecertificeerde begunstigde was en de 
derde dit niet is, is een wijziging als 
bedoeld in de eerste volzin slechts 
mogelijk indien die derde schriftelijk 
verklaart met ingang van de datum van 
overdracht de subsidieverpUchtingen te 
zullen naleven op basis van de rechten en 
pUchten die gelden voor een niet-
gecertificeerde begunstigde. 

Toelichting wijziging 

Taalkundige wijziging 

Met deze wijziging wordt gewaarborgd dat de 
niet gecerrificeerde begunstigde zich gaat 
houden aan de subsidieverplichtingen die voor de 
gecertificeerde begunstigde golden. 
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Huidige tekst SNL 

Artikel 7.3a (aanvullende  
voorwaarden overdracht collectief  
beheer), derde lid 
Op aanvragen als bedoeld in het eerste 
lid, onderdelen a en b, is arrikel 1.3, 
eerste lid niet van toepassing. 

Gewijzigde tekst (exacte wijziging is met 
schuin lettertype aangegeven) 

Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a en b, is artikel 1.3, eerste lid 
niet van toepassing. Onverminderd de 
eerste volzin van dit artikellid wordt een 
aanvraag als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, niet gehonoreerd indien deze 
na 15 mei 2015 is ingediend. 

Toelichting wijziging 

Artikel 7.3a eerste lid bepaalt onder welke 
voorwaarden een subsidie 'oud' agrarisch 
natuurbeheer kan worden overgedragen aan een 
derde namelijk als: 
- die derde zelf begunstigde is en zijn maximaal 

toegekende subsidie met de uitbreiding niet 
wordt overschreden, of 

- die derde zelf begunstigde is en een aanvraag 
indient voor uitbreiding van zijn (maximale) 
subsidie of 

- die derde geen begunstigde is en zelf een 
aanvraag indient. 

De wijziging (tweede volzin) beperkt de 
hierboven beschreven werkwijze tot overdracht 
van 'oude' subsidies agrarisch natuurbeheer die 
op grond van de SVNL2010 zijn verleend en sluit 
deze werkwijze uit voor nieuwe subsidies 
agrarisch natuurbeheer op grond van de 
SVNL2016. In de nieuwe situatie is een dergelijke 
bepaling overbodig, omdat het collectief de 
begunsrigde is (voorkant). Het collectief heeft 
zelf de vrijheid wijzigingen aan te brengen wat 
betreft de deelnemende boeren (achterkant). 
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Huidige tekst SNL Gewijzigde tekst (exacte wijziging is met 
schuin lettertype aangegeven) 

Toelichting wijziging 

Bijlage 3 (Agrarische beheertypen en 
bijbehorende agrarische 
beheerpakketten), onderdeel Bl 
Agrarisch beheerpakket «AOl.01.03 
Plas-dras » 

« AOl.01.01 Plas-dras en Greppel plas-
dras» 

Beheerpakket wordt uitgebreid. Dit pakket komt 
in Flevoland niet voor. Wijziging wordt toch 
meegenomen in de zesde wijziging in verband 
met gewenste uniformiteit omdat de SNL 2010 
van alle provincies centraal wordt uitgevoerd 
door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland.. 

Bijlage 7 (Voorwaarden toeslagen), 
subonderdeel B, eerste lid 

Op de beheereenheid wordt in het 
betreffende beheerjaar een agrarisch 
beheerpakket uitgevoerd dat in bijlage 3, 
onderdeel B.1, is opgenomen onder de 
aanduiding AOl.01.01, AOl.01.02, 
AOl .01.04 voor zover dat beheerpakket op 
grasland wordt uitgevoerd, of AOl .01.06. 

Idem 

"O 

O 
< 
z 
n 

< 
O 

> 
z 

1730074 


